الجوهىرٌـح الجسائرٌــــح الذٌوقراطٍـح الشعثٍـح
وزارج الذفـــــــــــــــــــــــــــــاع الىطــٌــً
الٌـــــــــادٍح العسكرٌــــــح األولـــــى
الشهـــــٍذ أدوــــذ تـــــــىقـــــارج
إعالى عي طلة عروض وطًٌ هفتىح
رقن / 2021 / 153 :أ1
تؼهٍ وسارج انذفاع انىطٍُ ػٍ طهة انؼزوض انىطٍُ انًفتىح يٍ أجم :

/الجزائر /ن.ع .1.إ
إ
 أشغال تغطية املرائب با إليبوكس ي  /الحراشًَكٍ نهًؤسساخ انًهتًح تهذا اإلػالٌ انتىجّ إنً يقز:
الٌادٍح العسكرٌح األولى
الكائٌح تــ  :طرٌق الشفح – الثلٍذج
نسحة دفتز انشزوط ،يقــــاتم دفغ يثهغ خوسح آالف دٌٌـــــار جسائري ) 5 000.00دج( ،تانُسثح نهشزكــــاخ انخاضؼح نهقــــاَىٌ انجشائزٌ،
فٍ انحساب انًفتىح نذي الخسٌٌح العوىهٍح لىالٌح الثلٍذج.
َتؼٍُ ػهً األشخاص انًُتذتٍُ نسحة دفتز انشزوط أٌ َحًهىا يؼهى :
 َسخح يٍ تطاقح انهىَح انسارَح انًفؼىل ؛ رسانح اػتًاد ،صادرج ػٍ انًتزشخ نهتؼهذ ؛ َسخح يٍ انسجم انتجارٌ نهشزكح ٌذول الرهس االلكتروًً ؛ َسخح يٍ شهادج انتصُُف و انكفاءج انًهُُح. انُسخح األصهُح و َسخح طثق األصم يٍ وصم دفغ انًثهغ انًستحق.َتؼٍُ تقسُى انؼزوض انًتضًُح انًستُذاخ وانىثائق انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط إنً ثالثح أقساو (: )30
 – 30يهف انتزشخ و َتضًٍ انىثائق انتٍ َشتزطها دفتز انشزوط ؛
 - 30ػزض تقًُ َتضًٍ انىثائق انتٍ َشتزطها دفتز انشزوط ؛
 - 30ػزض يانٍ تجارٌ َتضًٍ انىثائق انتٍ َشتزطها دفتز انشزوط .
َىضغ يهف انتزشخ فٍ ظزف يُفصم يغفم ػٍ تهك انخاصح تانؼزوض انتقُُح وانًانُح َحًم يٍ انخارج ػثارج :
"هلف الترشخ" طلة عروض وطًٌ هفتىح رقن / 2021 / 153 :أ1

 أشغال تغطية املرائب باليبوكس ي  /الحراش /الجزائر /ن.ع .1.إتىضغ انؼزوض انتقُُح وانًانُح فٍ ظزفٍُ يُفصهٍُ ،يغفهٍُ و يقفهٍُ ،وَثٍُ فٍ كم ظزف يٍ انخارج ،ػهً انتىانٍ انثُاَاخ انتانُح :إ
"عرض تقًٌ" ال ٌفتخ  -طلة عروض وطًٌ هفتىح رقن / 2021 / 153 :أ1

  -أشغال تغطية املرائب باليبوكس ي  /الحراش /الجزائر /ن.ع .1.إ"عرض هالً" ال ٌفتخ  -طلة عروض وطًٌ هفتىح رقن / 2021 / 153 :أ1

 أشغال تغطية املرائب باليبوكس ي  /الحراش /الجزائر /ن.ع.1.َتؼٍُ أٌ تزد األظزف انًتضًُح يهف انتزشخ و انؼزوض انتقُُح وانًانُح فٍ ظزف يغهق إنً انؼُىاٌ اِتٍ :
الوذٌرٌح الجهىٌح للوالٍح  /الٌادٍح العسكرٌح األولى
اللجٌح الجهىٌح الستالم التعهذاخ و فتخ اظرفح الترشخ
ص.ب .رقن  46أ  /أرض 01
الثلٍــذج
َُثغٍ أٌ َكىٌ انظزف انخارجٍ يغفال تًايا ال َحًم إال ػثارج :
" تعهذ " ال ٌفتخ
إعالى عي طلة العروض الىطًٌ الوفتىح
رقن / 2021 / 153 :أ1
َتؼٍُ أٌ تزسم انتؼهذاخ أو أٌ تىدع تانؼُىاٌ انًذكىر أػالِ ،قثم انتارَخ انُهائٍ وانًحذد تـ ،2021/12/01:انذٌ ًَثم انُىو األخُز انًفتىح
يٍ آجال إَذاع انؼزوض وفتخ يهفاخ انتزشخ.
أجال تحضُز انؼزوض يحذدج تـ (َ )21ىيا إتتذاءا يٍ أول َىو نهُشز.
َحذد تارَخ فتخ األظزفح فٍ دفتز انشزوط.
َثقً انًتؼهذوٌ يهشيىٌ تؼزوضهى خالل فتزج تؼادل فتزج تحضُز انؼزوض انًحذدج فٍ دفتز انشزوط تـ َ 120ىو.

